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Boekenberg / Unitas 
vandaag

Boekenberg/Unitas bestaat uit 20e eeuwse  
woningen in verschillende typologieën:  
rijwoningen, losse villa’s en de tuinwijk 
Unitas. Het districtsdeel is georganiseerd 
rond het Boekenbergpark, een voormalig  
kasteeldomein dat nu als publiek park  
functioneert. Het districtsdeel wordt  
begrensd door de Boekenberglei,  
Menegemlei en Drakenhoflaan. 
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Boekenberg/Unitas is niet gevoelig voor overstroming, er zijn 
geen waterlopen meer in de omgeving. De meeste straten  
kampen vanuit de riolering wel met wateroverlast. Het hele  
districtsdeel warmt amper op (3°C > Antwerps gemiddelde) en  
koelt ‘s nachts redelijk af (<3°C). Het Boekenbergpark  
functioneert als de airco van Boekenberg/Unitas. I.f.v. afkoeling 

is zowel ventilatie als ontharding aangewezen. (Analysenota, 2018, p128-129)

In Boekenberg/Unitas kunnen nieuwe groene plekken bouwblok-
tekorten oplossen. Zowel i.f.v. natuur als waterhuishouding is een 

aaneenschakeling van bestaande en nieuwe groene plekken tussen  
enerzijds Te Boelaer, Boekenberg en Oude Donk en anderzijds de  
luchthaven en het Rivierenhof wenselijk. (Visienota, 2019, p14-15)
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Hoewel er in Boekenberg/Unitas veel groen per inwoner is, kunnen nog 
kleine groentekortzones weggewerkt worden of de samenhang van de  
groenstructuur verbeterd worden. De nadruk ligt vooral op het  
onderling verbinden van bestaande en nieuwe groengebieden tot een  
netwerk en tot het duurzaam beschermen van bestaande  
groenstructuren. 
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In dit districtsdeel is er 35,3 m² groen per inwoner. D.i. veel meer 
dan de minimumnorm (4m²/inw). Kleine delen van Boekenberg/
Unitas vallen wel in tekortzones waar geen bouwblokgroen is. 
Buurtgroentekortzones zijn er niet. Hetdistrictsdeel bestaat uit 

slechts 47% verharding, 24% publiek groen, 16% groene tuinen en  
2% groene voortuinen. 
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3  PARK EKSTER
Een nieuw bouwblokpark ten noorden van Boekenbergpark kan, samen  
met een extra bouwblokpark in Morckhoven-Arena aan het  
Boekenbergplein, de tekortzone in Boekenberg volledig oplossen. 
Dit nieuwe park kan tevens fungeren als extra koelteplek. Dankzij de  
bestaande parken Te Boelaer, Boekenberg en Oude Donk zijn er in dit 
districtsdeel geen andere maatregelen nodig om extra groen bij te  
creëren. De nadruk ligt  op de onderlinge netwerking tussen de groen-
gebieden. 

Boekenberg / Unitas 
inspiratiebeeld

1  NETWERK VAN GROENE LANEN
Boekenberg/Unitas is één van de weinige gebieden in de stad waar veel straten met een laanstructuur aanwezig zijn: 
Boekenberglei, Menegemlei en Drakenhoflaan. Deze lanen vormen de dragers van het groen netwerk. Ze verbinden het 
Boekenbergpark met het Te Boelaerpark, Oude Donk, Eksterlaar, de luchthaven en het Rivierenhof. Hoewel in de drie 
lanen nog statige boomstructuren aanwezig zijn, is de uitstraling en verblijfskwaliteit in alle drie voor een groot deel 
verloren gegaan de laatste decennia. Behoud, bescherming en kwalitatieve versterking van deze laanstructuren kan 
ervoor zorgen dat het groene micronetwerk doorheen dit districtsdeel verbetert. 

4  POREUZE BOUWBLOKKEN BOEKENBERG - TE BOELAER
De bouwblokken tussen het Te Boelaer- en Boekenbergpark worden gekenmerkt door een vrij tot 
heel open bouwschil. Open, halfopen en geclusterde woningen maken het groen in de tuinen van de  
bouwblokken tastbaar tot op de straat. Daarmee ontstaan verbindingen tussen de parken voor  
stedelijke fauna (egels,...) die doorheen de bouwblokken door lopen. De groene open tuinen zorgen voor 
een diffuse relatie tussen de habitats van beide kerngebieden. 

open tuinzone Boekenbergpark

Boekenberglei Gouverneur 
Holvoetlaan

2  GROENE TUINWIJK UNITAS
Unitas werd destijds als een tuinwijk naast het park  
ontwikkeld. De laatste jaren is echter een verhardings- 
tendens in voor- en achtertuinen merkbaar, die zowel de  
uitstraling als het ecologisch en klimaatpotentieel van  
Unitas aantast.  Op meerdere plekken is de bouwschil open, 
waardoor de tuinzones een verruiming van de habitat in het 
Boekenbergpark vormen. Sinds 2018 is er een beheerplan 
voor Unitas om de unieke groene uitstraling van dit districts- 
deel te beschermen en terug op te waarderen. 
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BIODIVERSITEIT  
Het Boekenbergpark werd in het stadsbreed groenplan als  
ecologisch kerngebied geselecteerd. In dit wijkpark zijn  
bos/park en grasland dominant. 

De waardevolle soorten uit de grote landschappen in de  
omgeving (Schijnvallei) begeven zich niet in het stenige  
woongebied. De meeliftende en de stadspecifieke soorten, 
zoals bijen, egels, mezen en merels, zullen zich wel in het 
bouwweefsel verplaatsen en vanuit de grote landschappen 
naar dit geïsoleerde kerngebied migreren. Groene tuinen en 
microgroen zijn nuttig als trajecten waarlangs ze zich kunnen 
verplaatsen.  
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Boekenberg / Unitas
ideeën voor een poreuze wijk

A  EKSTERPARK+ 1? °C

0,1 ha

Illustratief schema 
zoekzone groen

Bouwblok tussen Boekenbergpark, Arenaweide en Eksterlaar.  
Dit is het enige bouwblok in Boekenberg/Unitas met een sterk 
verzegeld binnengebied. Er zijn enkele grotere aaneengesloten 
percelen aanwezig met potentie tot ontharding en vergroening. 
In de bouwschil zijn ook openingen waar publieke doorsteken 
mogelijk zijn. 

A1  Een deel van het binnengebied ontharden/vergroenen 
+ toegangen voorzien (1a) kan een koelteplek creëren.

A2  Uitbreiden van het groen met aangrenzende percelen en 
extra toegangen (1b en 1c) tot een echt bouwblokpark 
kan een tekortzone oplossen. 

C  WOONSTRATEN °C? 3

Drie woonstraten die vanuit het Boekenbergpark relaties leggen 
met de groene lanen. Daardoor werken ze ondersteunend als 
verbindingen tussen het park en naburige groengebieden (Te 
Boelaer, Arenaweide en Luchthaven). Profielen van 12m en 16m 
breed. Hoofdzakelijk grijze inrichting.

C1  Straatprofielen vergroenen kan de verkoelde werking en 
ecologische connectiviteit verbeteren. Rekening houdend 
met de nodige mobiliteitsruimte, daarbij voorkeur voor 
asymmetrische straatprofielen met schaduwvormend groen 
aan zuidkant (OW-gericht deel G. Holvoetlaan) of oostkant  
(NZ-gericht deel G. Holvoetlaan, Waalhofstraat en  
Unitaslaan). 

B  GROENE LANEN ? °C 3

Boekenberglei: 
uitbreiden van groene 
middenberm

Menegemlei: 
behoud groene berm aan 
zuidkant (d.i. voorbeeld-
profiel)

Drakenhoflaan: 
bomen aan de twee 
straatzijden aanvullen 
met groene berm aan 
noordkant

Bestaande lanen met profielen waarin groen aanwezig is: van 
minimaal rijen straatbomen in de Drakenhoflaan tot brede  
bomenrijke bermen in de Menegemlei. Deze laatste straat is 
daardoor een voorbeeldprofiel i.f.v. klimaatadaptatie.

B1  Behouden en kwalitatief beschermen van het aanwezige 
groen kan helpen om opwarming te beperken,  
koelteplekken goed bereikbaar te maken en migratie- 
mogelijkheden voor stadsfauna in stand te houden. 

D  TUINEN 
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10,1 ha

? 2°C

21%
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Groene tuinen vertegenwoordigen 
een aandeel van maar liefst 73% van 
de binnengebieden of circa 10,1 ha. 
Geen enkel ander deel van district 
Deurne heeft binnengebieden met 
zo’n hoog groenpercentage. Het  
maakt deel uit van het DNA van  
Boekenberg/Unitas. 

Ontpitting en vergroening van binnengebieden kan 3,7 ha groen  
opleveren en de identiteit van dit districtsdeel versterken. 

D1  Eigenaars stimuleren en ondersteunen om groene tuinen en 
waardevolle bomen te behouden, tussenliggende afsluitingen  
te beperken of faunavriendelijke varianten toe te passen en  
openingen in bouwschil te behouden of uit te breiden kan  
migratiemogelijkheden voor fauna vergroten en verkoeling in 
Boekenberg/Unitas garanderen. 

open tuinzoneBoekenbergpark

Unitaslaan

Binnengebieden met grotendeels groene tuinzones en op  
sommige plekken open verbindingen naar andere bouwblokken of  
publiek groen. Groene tuinen kunnen het lokale klimaat en ecologisch 
micronetwerk ondersteunen. Opdeling in individuele tuinen en een 
gesloten bouwschil beperken echter de doorwaadbaarheid i.f.v. fauna. 
Behoud van groene tuinen kan bijdragen aan de leefkwaliteit, klimaat-
oplossingen en ecologische permeabiliteit van dit districtsdeel. 

E  VOORTUINEN ? °C 2

1,4 ha

1,2 ha

55%32%

13%

Voortuinstroken komen bijna overal in Boekenberg/Unitas voor. 
In het deel Unitas zijn ze nog bijna volledig groen, maar elders 
zijn ze overal bedreigd door toenemende verhardingstendens. 
In het hele districtsdeel is 55% van de voortuinen nog groen  
(1,4 ha). Groene voortuinen kunnen het groen micronetwerk  
ondersteunen. 

Verzegeling ondermijnt het  
afkoelend en infiltrerend  
vermogen. Met vergroening van 
grijze voortuinstroken (45%) kan 
in Boekenberg/Unitas 1,2 ha 
groen bijgecreëerd worden.

E1  Eigenaars stimuleren en ondersteunen om resterend groen 
te behouden en grijze voortuinen terug te vergroenen kan 
helpt klimaat en stedelijke natuur te versterken.  
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project win win groen-grijs

tuinen behouden en beschermen

groen beschermen en versterken       

woonstraat vergroenen

3x

voortuinen vergroenen

3x

+

0,1 ha nieuw bouwblokgroen: groenaandeel 
stijgt tot 35,7 m²/inw. 
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Boekenberg / Unitas 
inspiratieprojecten

project win win groen-grijs

behouden en vergroenen tuinen

+

project win win groen-grijs +

behouden en vergroenen tuinen

straten vergroenen

Stadstuin, Antwerpen

Munthof, Antwerpen

Promenade Bout du Monde, Angers

Stadstuin, Antwerpen

Pocket Park, New York


